
Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, 
o którym mowa w pkt 1 lit. j) załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 

art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)) 

(2009/C 150/11) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 2/09 badania i rozwój 

Państwo EFTA Norwegia 

Region Nazwa regionu (NUTS) 
Sarpsborg, okręg Østfold 

Status pomocy regionalnej 

Organ przyznający pomoc Nazwa Rada okręgu Østfold 

Adres P.O.Box 220, N-1701 Sarpsborg 

Strona internetowa www.ostfold-f.kommune.no 

Nazwa środka pomocy oparta na wartości innowacyjności usług 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

— „Handlingsprogram for Kompetanseoffensiven 2015” dec. 2007 
— Protocol from the board of Kompetanseoffensiven (Østfold County 

Council), decision on issue 13/2008 
— Final confirmation regarding fullfilment of recuirements, dated 

6.2.09 – document 2009/478-4676/2009 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.borginnovasjon.no/?CatID=1185 
http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/ 
proxy.asp?D=2&C=381&I=17392&mnusel=1034a1295a 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Pomoc ad hoc X Nazwa beneficjenta 
Borg Innovasjon AS 

Data przyznania pomocy Pomoc ad hoc Potwierdzenie przyznania pomocy: 
6.2.2009 r. 

Sektor(y) gospodarki Pomoc ograniczona do konkret
nych sektorów – określić zgodnie 
z NACE Rev. 2 

72,20 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Duże przedsiębiorstwa X 

Budżet: Całkowity planowany roczny 
budżet programu pomocy 

… NOK (w mln) 

Całkowita kwota pomocy ad hoc 
przyznanej przedsiębiorstwu 

1,2 mln NOK 

Przeznaczony na gwarancje … NOK (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 1,2 mln NOK
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CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 

Maksymalna intensywność 
pomocy w % lub 

maksymalna kwota 
pomocy w NOK 

MŚP – premie 
w % 

Pomoc na działalność 
badawczą, rozwojową 
i innowacyjną 
(art. 30–37) 

Pomoc na projekty 
badawczo-rozwo- 
jowe (art. 31) 

Badania podstawowe 
(art. 31 ust. 2 lit. a) 

… % 

Badania przemysłowe 
(art. 31 ust. 2 lit. b) 

50 % 

Eksperymentalne prace 
rozwojowe (art. 31 ust. 2 
lit. c) 

… %
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